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SVENSKA KOMMITTÉN FÖR UWC 

 
 
 
Nya stipendiater 
Efter årets uttagningsprocess i februari och mars har vi 10 nya UWC‐kandidater för åren 
11‐13.  Vi önskar dem ett stort lycka till på skolorna och välkomna till UWC-världen! 
Förhoppningsvis ses vi redan på sommarträffen! 
 
Red Cross Nordic 
Axel Hoel, Stockholm 
Evelina Woin, Lund 
Farhiya Sellman, Stockholm 
Ibrahim Naji, Stockholm 
Kornelia Johansson, Värnamo 
Mirza Karaduman Özbingöl, Stockholm 
Oliver Andersson, Kristinehamn 
Rodi Ciziri, Stockholm 
Mahindra 
Alexander Burlin, Åtvidaberg 
Armand Hammer 
Elin Hedlund, Täby 
 
 
Sommarträffen 2011  
Sommarträffen äger rum den 10-12 juni och håller just nu på att organiseras av Christoffer 
Wulfing, Maja Stilling, Olivia Bergman (alla RCN 05-07) och Astor Nummelin Carlberg 
(RCN 07-09). Som det ser ut just nu kommer vi vara i samma stuga som förra året, på 
Värmdö, utanför Stockholm. Det är väldigt enkelt att ta sig kommunalt till denna stuga vilket 
gör att vill man bara vara med under en del av tiden fungerar detta utmärkt. 
 
På lördagen kommer vi i Kommittén hålla i en workshop på temat hur vi får fler 
ansökningar till våra stipendier. Vi håller en kort presentation kring hur läget ser ut just nu, 
sen brainstormar vi fram nya sätt att möta de problem som finns samt hitta bra lösningar. Vi 
vill engagera så många som möjligt av er alumni i detta arbete samt i informationsspridandet. 
Målet är att tillsammans skapa nya bra sätt att öka kunskapen om UWC i målgruppen och 
därmed öka antalet sökande.  
 
På söndagen blir det årsmöte och resten av tiden blir det roliga aktiviteter, härligt UWC-häng 
och god mat (med tema Nordafrika ryktas det om…). Det kommer komma en inbjudan i ett 
separat utskick med mer detaljer kring boende, aktiviteter och anmälan! 



 
 
 
 
Förändringar i styrelsen 
Ann Sonne (AD 01-03) har efter fyra år i Svenska Kommittén valt att avsluta sitt uppdrag. Vi 
tackar för hennes insats och engagemang i UWC-rörelsen.  
 
Det väljs nya personer till styrelsen under sommarträffens årsmöte. Finns intresse, hör av er! 
Vi söker ständigt engagerade personer som kan bidra till UWC-rörelsen.  
 
 
 
 
Ny UWCskola i Tyskland 
En ny UWC-skola ska öppnas i ett gammalt kloster i Freiburg, Tyskland. Finansieringen lär 
vara klar men det kommer ta något år innan verksamheten kan starta. Profilen på skolan ska 
bli hållbar utveckling och miljöteknik. 
 
 
 
 
Mvh 
Sara Johansson 
Alumniansvarig för UWC Sverige 
alumni@uwc.se 
 
 
 


